
Školitelský posudek bakalářské práce Martiny Krejčí:  
SVRCHONOPALEOZOIČTÍ OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA) BOSKOVICKÉ BRÁZDY  
 

Předkládaná bakalářská práce (BP) obsahuje 35 stran textu, 16 textových obrázku a 2 
tabulky. Práce je přehledně členěna na kapitoly Úvod, Historii výzkumu, Geologii bosk. 
brázdy a kapitolu Obojživelníci, pojednávající o anatomii,  systematice a známých taxonech z 
oblasti boskovické brázdy. Práce je zakončena Závěrem a Seznamem literatury. 
 

Zadání práce je zaměřené na oblast boskovické brázdy a její fosilní batrachofaunu z 
důvodů relativně objemného, dosud nezpracovaného, materiálu, který je součástí sbírek 
Chlupáčova muzea historie Země. Práce je tudíž předstupněm pro případné zpracování těchto 
nálezů. Ke konzultacím řešitelka docházela pravidelně a projevovala zájem o danou 
problematiku i mimo tato oficiální setkání. Problémy řešila průběžně a včas. Autor akceptoval 
mé rady a připomínky, přesto se v závěrečné verzi práce objevila některá mnou komentovaná 
zaváhání, která však v průběžných verzích BP byla už odstraněna, tudíž předpokládám spíše 
nějaké editační (neúmyslné) nedopatření. Práci jsem dostal k posouzení včas a autorka dle 
dohodnutých termínů dodávala požadované korekce. Řešitelka si samostatně sháněla 
dostupnou literaturu, jejíž rozsah pro začátek bádání na dané problematice je dostačující. 
Přístup uchazečky byl během zpracování aktivní a projevovala zájem  o problematiku i nad 
momentální potřeby BP. Její pracovní nasazení bych charakterizoval jako soustavné a pečlivé, 
i když bylo narušováno osobními problémy. Odborně řešitelka výrazně povyrostla a pokročila 
v dané problematice, ale zůstávají i některé resty, jako je zlepšit stylistiku (někdy zbytečně 
komplikované formulace) a zpřesnit vyjadřování obecně. Také by se měla mít na pozoru před 
užíváním některých výrazů vycházejících z moravských dialektů, i když musím uznat, že 
proti prvním předloženým verzím je finální verze BP "moravyprostá". 

 
Myslím, že se autorce podařilo vcelku dobře zorientovat v dané problematice a osvojila 

si, s určitými výhradami,  práci s informačními zdroji. Obsahově považuji práci pro potřeby 
BP za dostatečnou, pouze bude nutno se do budoucnosti vyvarovat některých formálních 
nedostatků. Celkově ji hodnotím jako velmi dobrou. 
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